
 

 

Projekt Yes for citizenship  financovala Európska únia v rámci 
programu  

Európa pre občanov 

 

Platí pre akciu 1, opatrenie 1.2 – Siete medzi partnerskými mestami, 

pre akciu 2, opatrenie 2.3 – Podpora projektov organizácií občianskej spoločnosti, 

pre akciu 4 – Aktívna európska pamiatka 

Počet podujatí, ktoré sa uskutočnili v rámci tohto projektu 7: 

Podujatie 1 Prípravné stretnutie partnerov 

Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 25 občanov, z ktorých 9 pochádzalo z mesta Stará Ľubovňa, Slovensko, 2 z mesta Nowy Sacz, Poľsko, 2 z mesta 
Vratimov, Česká republika, 2 z mesta Arad, Rumunsko, 4 z mesta Bitola, Macedónsko, 2 z mesta Belegrad, Srbsko, 2 z mesta Ludeburg, Nemecko, 1 
z mesta Krusaa, Dánsko, 1 z mesta Vidal, Španielsko, 1 z mesta Yerevan, Arménsko. 

Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Starej Ľubovni, Slovensko od 18./03/2014 do 20/03/2014 

Stručný opis: Účastníci podujatia zamerali pozornosť na prípravu jednotlivých aktivít projektu. Bližšie predstavili a prezentovali činnosti. Stanovili pravidlá 
pre spoluprácu a rešpektovanie sa navzájom. Rozdelili zodpovednosti za aktivity a diskutovali o programe, cieľoch, zmenách a vylepšení aktivít projektu. 

 

Podujatie 2 Seminár 

Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 46 občanov, z ktorých 21 pochádzalo z mesta Stará Ľubovňa, Slovensko, 5 z mesta Luneburg, Nemecko, 10 z mesta 
Vratimov, Česká republika, 5 z mesta Nowy Sacz z Poľska, 5 z mesta Nis, Srbsko. 

Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Starej Ľubovni, Slovensko od 12/06/2014 do 15/06/2014 

Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na diskusie o aktívnom občianstve, prezentáciu prístupu občanov k občianstvu  zúčastnených 
krajín. Výmena skúseností pri realizácii vzdelávania v oblasti občianstva a ľudských práv. Príprava spoločnej metodiky dobrých príkladov z praxe.  

 

 

 



 

 

Podujatie 3 Metodické stretnutie partnerov  

Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 25 občanov, z ktorých 13 pochádzalo z mesta Nowy Sacz, Poľsko, 4 z mesta Stará Ľubovňa, Slovensko, 3 z mesta 
Vratimov, Česká republika, 3 z mesta Nis, Srbsko,  2 z mesta Arad, Rumunsko. 

Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Nowom Saczi, Poľsku od  16/10/2014 do 18/10/2014 

Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na predstavenie spoločných projektov, ktoré vznikli medzi partnermi z Čiech, Poľska, Nemecka  
a Slovenska. Samostatný projekt navrhli Srbsko a Slovensko, Nemecko a Macedónsko – tréning pre mládežníckych lídrov. Ďalší námet na spoluprácu 
Slovensko a Rumunsko v rámci dobrovoľníckych aktivít.  Účastníci metodického stretnutia vybrali najlepšie príklady dobrej praxe, ktoré sa metodicky 
spracovali v brožúre Yes for citizenship. Taktiež sa pripravila spoločná kampaň o Euro - občianstve pre širokú verejnosť, ktorá bola aplikovaná po 
ukončení stretnutia v každej krajine. Vyjadrenia a návrhy – otázky na Euro - občianstvo boli spracované a distribuované do každej krajiny v ich rodnom 
jazyku. 

  

Podujatie 4 Konferencia 

Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 46 občanov, z ktorých 8 pochádzalo z mesta Nowy Sacz, Poľsko, 8 z mesta Stará Ľubovňa, Slovensko, 29 z mesta 
Vratimov, Česká republika, 2 z mesta Nis, Srbsko. 

Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo vo Vratimove, Česká republika od  22/04/2015 do 25/04/2015 

Stručný opis: Na konferencii sme porovnávali prístupy miestnych politikov k Euro občianstvu, dali priestor miestnym organizáciám vyjadriť názor 
a spracovali krátky dokumentárny film na tému: Čo znamená slovo občan a Euroobčan. Získali sme informácie o stave povedomia o občianstve, právach 
občanov a ich uplatňovanie v zúčastnených krajinách, názory boli spracované v informačnom letáku. 

 

Podujatie 5 Stretnutie občanov 

Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 45 občanov, z ktorých 15 pochádzalo z mesta Nowy Sacz, Poľsko, 15 z mesta Stará Ľubovňa, Slovensko, 10 z mesta 
Vratimov, Česká republika, 3 z mesta  Bitola, Macedónsko, 2 z mesta Luneburg , Nemecko. 

Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Starej Ľubovni, Slovensko a Nowom Saczi, Poľsku od  03/07/2015 do 06/07/2015 

Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na prezentáciu a šírenie povedomia o projekte a téme Euroobčianstvo. Medializovali sme aktivity, 
začali pripravovať web stránku. Do športových aktivít boli zapojené organizácie z mesta Stará Ľubovňa a Nowy Sacz, občania žijúci na týchto územiach 
s celými rodinami. Predstavili sme dôležitosť rodiny ako základnej jednotky pri tvorbe spoločnosti v jednotnej Európe. 

 

 



 

 

 

Podujatie 6 Tools  

Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 25 občanov, z ktorých 4 pochádzali z mesta Nowy Sacz, Poľsko, 4 z mesta Stará Ľubovňa, Slovensko, 3 z mesta 
Vratimov, Česká republika, 9 z mesta Nis, Belehrad, Srbsko,  5 z mesta  Arad, Rumunsko. 

Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Belehrade, Srbsko od  30/09/2015 do 02/10/2015 

Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na prípravu podkladov a metodických materiálov, výstupov z konferencie, seminára, stretnutia 
občanov, ankety a výstavy. Doplnili materiály na web stránku, ako aj komunikovali na facebooku. Taktiež sa zamerali na prípravu hodnotiaceho dotazníka. 

 

Podujatie 7 Hodnotiace stretnutie  

Účasť: podujatie umožnilo stretnutie 25 občanov, z ktorých 3 pochádzali z mesta Nowy Sacz, Poľsko, 7 z mesta Stará Ľubovňa, Slovensko, 3 z mesta 
Vratimov, Česká republika, 3 z mesta Nis, Srbsko,  3 z mesta Arad, Rumunsko, 3 z mesta Bitola, Macedónsko, 3 z mesta Luneburg, Nemecko 

Miesto/dátum: podujatie sa uskutočnilo v Starej Ľubovni, na Slovensku od  28/012016 do 30/01/2016 

Stručný opis: účastníci podujatia zamerali pozornosť na zhodnotenie významu projektu pre zastúpené organizácie. Prínos pre samotných účastníkov, 
ktorí vytvorili podklad pre príklady dobrej praxe. Dohodli sa na vydaní a prezentácii brožúry príkladov dobrej praxe na web stránke projektu, odobrili web 
stránku. Pripravili sa podklady a návrhy na ďalšiu spoluprácu. Prínosom bolo, že záverečného hodnotenia sa zúčastnil aj primátor mesta Stará Ľubovňa 

PhDr. Ľuboš Tomko a zástupca mesta Nowy Sacz – Wydziału Kultury i Sportu  Józek  Kantor 

 

 

 


